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PSYKOLOGIA JA KASVATUS

MUSIIKKI

Inkkaripäivät lapsiperheille

Bändikoulu lapsille ja nuorille

18.—19.5.2019 Hominrinne

Su 15.00-16.30, Kurikka
Viikonlopun aamupäivinä 3-7-vuotiaas lapsi ai- Su 16.30-18.00, Kurikka
kuisen seurassa nauttii luontoelämyksestä inti- Aloitteleville bändimuusikoille laulua ja yhteisaaniteemalla. Luvassa on musisointia, askarte- musisointia bändisoittimilla. Ikäraja 10-12 v.
lua ja liikuntaleikkejä
Bändikoulu nuorille

Intiaaniseikkailu Hominrinteessä

Pe 16.00-17.30, Kurikka

10.—13.6.2019 ja 17.—20.6.2019

Laulua ja yhteismusisointia bändisoittimilla.
Harjoitellaan mukavia musiikkikappaleita ohjelKoe intiaaniseikkailu metsässä muiden 6-12vuotiaiden lasten kanssa. Luontoelämystä vah- mistoon. Taltioidaan myös demoksi. Ikäraja 14
vuotta.
vistavat liikkuminen, musisointi ja kädentyöt.

Toimintaa isälle ja pojalle

Harmonikansoitto 2-riviset, alkeet

Ke 17.30-19.00 Luovan koulu

Ma 18.00-18.45 Jalasjärven opistotila

Kurssi 3-6-vuotiaille pojille, mukanaan isä tai
pappa. Tehdään retkiä lähiympäristöön, käydään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin
sekä pelaillaan ja leikitään. Lähde mukaan viet-

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatussa ryhmässä tutustutaan 2-rivisen soittamisen perusteisiin, opetellaan uusia kappaleita ja harjoitellaan ryhmäsoittoa.

tämään aikaa poikaporukassa.

Kitaransoitto, alkeet

Vauvojen väripaja

Ma 17.00-17.45, Kurikka

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Kitaransoitto on hauska harrastus, yhdessä vielä mukaVäripaja n. 6 - 12 kk:n ikäisille vauvoille. Vauvat
vampaa. Tutustumme helppoihin avosointuihin
saavat taiteilla syötävillä väreillä, hedelmä-,
ja säestämme tuttuja lauluja. Ikäraja 10 vuotta.
marja- ja kasvissoseilla.
9.—17.5.2019 Iloniemen päiväkoti

www.kurikanopisto.fi
040 585 9305

LASTEN JA NUORTEN
KURSSIT
LUKUVUOSI 2018-2019
Kurikkala
Paulaharjun koulu
Ma 18.30-20.00, Jurvan yhtenäiskoulu
Pelimannitupa
Kurssi on tarkoitettu 7-17-vuotiaille koululaisille. Tuiskulan koulu
Opetellaan soittamaan erilaisilla soittimilla. SoiPerhemuskari
tetaan ja lauletaan mieleistä musiikkia.
Ke 17.30-18.15 Jalasjärvisali
Lapsikuoro 1, esikoulu- ja alakouTo 16.15-17.00 Kurikkala
luikäisille
To 17.00-17.45 Kurikkala
Ke 13.15-14.00 Jalasjärven kirkonkylän koulu
Pe 17.00-17.45 Kankaan koulu
Alle kouluikäisen lapsen ja aikuisen osallistuvaa
Leikkimielellä kuorolaulun alkeiden ja äänenyhdessäoloa musiikin keinoin: laulaen, leikkien,
käytön opettelua.
liikkuen ja soittaen

Koululaisten bändi

Lapsikuoro 2, 4.-6. lk

Ukulelemuskari

Ke 15.00-15.45 Kirkonkylän koulu

Lauluryhmä alakouluikäisille

Ti 16.30-17.15 Jalasjärvisali
Ke 19.00-19.45 Paulaharjun koulu
Ukulelemuskarissa tutustutaan ukulelen soiton
alkeisiin sekä lauletaan, leikitään ja liikutaan.

Ti 15.15-16.00 Jalasjärven kirkonkylän koulu

KIELET

Opetellaan tervettä ja luontevaa äänenkäyttöä
1- ja 2-äänisten laulujen avulla.

Englannin kielen kesäkerho 6-9vuotiaille

Leikkimielellä kuorolaulun alkeiden ja äänenkäytön opettelua.

Musiikin yksilöopetus
Eri opettajien opetusta eri instrumenteissa ja
laulussa.
Hirvijärven koulu
Jalasjärven kirkonkylän koulu
Jalasjärven opistotila
Jalasjärvisali
Jurvan yhtenäiskoulu
Kankaan koulu
Koiviston koulu

3.—7.6.2019 Hirvijärven koulu
10.—14.6.2019 Kurikkala
Englannin kielen kesäkerho 6-9-vuotiaille. Leikimme sisällä ja pihalla sään salliessa.

Englantia leikinomaisesti
Ma 16.45-17.30 Kurikkala
To 16.15-17.00 Jalasjärven kirkonkylän koulu
Englantia leikinomaisesti -kurssilla tutustutaan
vieraaseen kieleen.
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ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS

Tutustumme kuvataiteeseen maalaamalla ja
piirtämällä eri tekniikoilla. Toteutamme eri aiheita: eläimiä, maisemia, muotokuvaa ja kollaasia.

Nukketeatteri 7-12-vuotiaille

Lasten kuvataidekerho

Ma 16.30-18.00 Jalasjärven opistotila, kevätkausi

Ti 16.30-18.00 Taidepaja, Kurikka

Kurssilla toteutamme erilaisin tekniikoin nukketeatterihahmoja. Ideoimme ja teemme ääniefektejä, maalaamme näytelmän taustan ja harjoittelemme pienen näytelmän.

Tutustutaan kuvataiteeseen ja kädentaitoihin
leikinomaisesti eri värien ja materiaalien avulla.
Keskeisenä osana on mielikuvitus ja tekemisen
ilo. Samalla opetellaan ryhmässä toimimista,
keskittymistä ja motorisia taitoja.

Nuorten kirjoituspaja
29.—30.9.2018 Kurikan yhteiskoulu
13.—14.10.2018 Jalasjärvien opistotila
Onko sinulla halu kirjoittaa ja kehittyä kirjoittajana? Tule mukaan viikonloppukurssille löytämään oma äänesi ja tekstiesi paikka maailmassa. Keskustellaan, annetaan ja saadaan palautetta. Tällä kurssilla jokainen kirjoittaja loistaa! Kurssi on tarkoitettu 15-17-vuotiaille.

KÄDENTAIDOT
Aikuinen/lapsi-askartelu
Ke 14.00-15.30 Jurvan vanha matkahuolto
Yhdistellään erilaisia materiaaleja ja tekniikkoja:
paperia, kollaasia, pienaskartelua ja savea erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistukseen

KUVATAITEET JA MUOTOILU

Askartelu syyslomaviikolla / Syyslomakerho

Lasten ja nuorten keramiikka- ja lasipaja

15.— 17.10.2018 ja 18.— 19.10.2018 Jurvan
vanha matkahuolto

Mukavaa tekemistä koululaisille loman ajanvietteeksi. Tutustutaan erilaisiin käsityö- ja askarteSavesta ja lasista kaikkea kivaa perustekniikoilutekniikoihin.
ta käyttäen. Käytämme kierrätyslasia.
Ke 16.00-17.30, Jurvan vanha matkahuolto

Lasten ja nuorten maalauspiiri
Ke 16.00-17.30, Jurvan vanha matkahuolto
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To 18.00-19.50 Kurikkala
Opetellaan eri käsityötekniikoita sekä syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja.

Askartelua koululaisille
Ma 15.00-16.30 Paulaharjun koulu
Yhdistellään erilaisia materiaaleja; paperia, lasia ja savea, erilaisten käyttö- ja koristeesineiden valmistukseen. Piirrellään ja opitaan
mittasuhteita.

Helppoa ja hauskaa kirjansidontaa
lapsille ja nuorille
10.—12.6.2019 Jurvan vanha matkahuolto
Teemme helppoja ja hauskoja kirjoja ja vihkosia
käyttäen kierrätysmateriaalia: vanhoja kirjan
kansia, pahvia ym. Päällystämme eri tekniikoilla ja koristelemme kannet.

Hiihtolomakerho
25.—27.2.2018 Jurvan vanha matkahuolto

Lasten askartelu
Ma 15.15-16.45 Metsolan koulu
Pieniä ja helppoja käsitöitä ja askartelua.

Peikot, nuo ihanat satuhahmot
11.—14.4.2019, Jalasjärven opistotila
Valmistamme n. 30 cm:n persoonallisen peikon
tai muun satuhahmon. Hahmo voi olla esim.
leipuri, remonttireiska, tanssijatar, tonttu tms.
Vartalo rautalangasta ja vanusta, raajat ja kasvot muotoillaan käsin polymeerimassasta. Vaatteet ompelemalla tai neulahuovuttamalla. Kurssi sopii myös nuorille

Tekemisen iloa yhdessä lapsen kans-

Mukavaa tekemistä koululaisille loman ajanvietteeksi. Tutustutaan erilaisiin käsityö- ja askarte- sa
lutekniikoihin.
29.—30.9.2018 ja 16.3.—7.4.2019, Jalasjärven
opintotila

Käsityökoulu TEKEVÄ, 6-7-vuotiaat
Ma 16.45-18.15 Jurvan vanha matkahuolto
Ke 16.10-17.40 Kurikkala
Ke 16.30-18.00 Jalasjärven opistotila

Käsityökoulu TEKEVÄ

Kurssi on tarkoitettu lapsi ja aikuinen-parille
(lapsi 5-11 v.). Virikkeelliset viikonloput käsillä
tekemisen parissa. Aiheita mm: neulahuovutus,
aurinkovärjäys, kierrätyskäsityö, pääsiäisaskartelu ym.

Ma 16.10-18.00 Kurikkala
Ti 16.10-18.00 Jalasjärven opistotila
To 15.15-17.05 Jurvan vanha matkahuolto
To 16.10-18.00 Kurikkala
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TANSSI JA LIIKUNTA

Tiistai-iltapäivän yleisurheilu

Lasten tanssillinen liikunta itämaisin
maustein

Ti 15.00-15.45 Luovan koulu

Ma 17.45-18.30 Kurikkala
Ti 17.00-17.45 Nuorisotalo Wilhola
Lapsille itämaista tanssia: liikuntaa, leikkiä ja
samalla tanssia.

Liikettä vauva-arkeen
Ti 11.00-11.45 Kurikkala
Mukavaa yhteisliikuntaa vauvalle ja äidille lorujen, laululeikkien ja lastenlaulujen siivittämänä.
Aloitusikäsuositus vauvalle on n. 3 kk. Jumppa
sisältää äideille lihaskunto- ja lantionpohjalihasharjoituksia.

Poikien sählykerho 1-4-luokkalaisille

Tutustutaan yleisurheilulajeihin, harjoitellaan
niiden tekniikoita sekä pelataan ja leikitään.
Kurssi on tarkoitettu 9-12-vuotiaille lapsille.

Tempputaaperot
Ti 10.15-11.00 Kurikkala
Liikunnan iloa 1-2-vuotiaille aikuisen seurassa.
Leikitään, temppuillaan ja kokeillaan eri välineitä. Vanhempi liikkuu lapsen kanssa.

Tyttöjen sählykerho 10-12-vuotiaille
Ma klo 16.45-17.30 Paulaharjun koulu
Rentoa yhdessäoloa, harjoitellaan mailan- ja
pallonkäsittelytaitoja sekä pelataan!

To 15.45-16.30 Paulaharjun koulu
Tavoitteena parantaa pallonkäsittelytaitoja ja
pelinlukutaitoa helppojen ja hauskojen harjoitusten sekä pelaamisen avulla. Alkuverryttely
tekniikkaa hioen ja lopuksi pelaillaan rennolla
otteella.

Tiistaiaamun yleisurheilu
Ti 9.00-9.45 Luovan koulu
Tutustutaan yleisurheilulajeihin, harjoitellaan
niiden tekniikoita, sekä pelataan ja leikitään.
Kurssi on tarkoitettu 7-8-vuotiaille lapsille.
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